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Summary 

For an adequate immune surveillance, lymphocytes patrol throughout the body to find 
pathogens. This dynamic migration process is strictly regulated by interactions of adhesion 
molecules, expressed on the cell surface of lymphocytes and endothelium. After antigenic 
stimulation of a naive lymphocyte, altered expression of adhesion molecules restricts 
recirculation of the resultant effector or memory cell to the site and related organs of initial 
antigen presentation. Selective expression and regulation of adhesion molecules on 
lymphocytes (lymphocyte homing receptor) and endothelium (vascular addressin) forms the 
basis for tissue-specific lymphocyte homing. 

For non-Hodgkin's lymphomas, the malignant counterparts of normal lymphocytes, tissue 
specific involvement suggests a role for adhesion molecules in the dissemination process. In 
this thesis the expression of adhesion molecules on non-Hodgkin's lymphomas was 
investigated. 

Malignant lymphomatous polyposis (MLP) is a non-Hodgkin's lymphoma of mantle cell 
type, located in the gastro-intestinal tract with the endoscopic picture of multiple polyps. 
Since these lymphomas extensively disseminate to mucosal sites, a role for adhesion 
molecules mediating lymphocyte migration to the mucosa was suggested. In chapter 2 the 
expression of the integrin <x4ß7, a lymphocyte homing receptor for mucosal sites, was studied 
in MLP and nodal mantle cell lymphomas. In contrast to the nodal lymphomas, all cases of 
MLP expressed a4ß7 suggesting a role in the characteristic mucosal dissemination pattern of 
this malignant lymphoma. 

In chapter 3 the expression of the integrin a4ß7 in a panel of B- and T-cell non-Hodgkin's 
lymphomas of different primary localizations was explored. The mucosal homing receptor 
a4ß7 was preferentially expressed on non-Hodgkin's lymphomas related to mucosa-associated 
B- and T-cell populations. Furthermore, unlike intra-epithelial lymphocytes, <x4ß7 could be 
demonstrated on lymphocytes derived from the lamina propria. These findings are in line with 
a role for a4ß7 in the dissemination of mucosal related non-Hodgkin's lymphomas. 

Pagetoid reticulosis is a rare form of a cutaneous T-cell lymphoma characterized by an 
extreme epitheliotropism. In a case of pagetoid reticulosis, as described in chapter 4, the 
expression of cutaneous lymphocyte antigen (CLA) and the integrin ccEß7 suggests an 
explanation for the growth pattern of this lymphoma. CLA, a skin homing receptor, interacts 
with E-selectin on endothelium of dermal vessels, and aEß7 mediates positioning of tumor 
cells in the epithelial layer, by binding to E-cadherin on epithelial cells. 

In a population based study, the expression of CD44 on diffuse large B-cell lymphomas 
(DLCL) was described in chapter 5 and 6. For DLCL with a primary nodal localization, 
expression of CD44s and CD44v6 was correlated with tumor dissemination. In patients with 
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stage I primary nodal DLCL, CD44s was a strong prognosticator for overall survival, 
independent of the clinical parameters used in the International Prognostic Index. 
Incorporation of CD44s expression in the IPI parameter 'stage' improved the separation 
between the risk groups in nodal DLCL. The results of the study described in chapter 6 
indicate that local therapy alone presumably is adequate for patients with stage I DLCL. 

In chapter 7 the current concepts about the role of adhesion molecules in lymphoma 
dissemination are described. 

Like their normal counterparts, non-Hodgkin's lymphomas express specific subsets of 
adhesion molecules. The results presented in this thesis indicate that these molecules may, at 
least partly, explain the tissue-specific dissemination of these non-Hodgkin's lymphomas. 
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De gezondheid van de mens wordt bedreigd door een continue aanval van microorganismen 
en andere schadelijke stoffen (antigenen), die in potentie de mogelijkheid hebben om een 
ziekte te veroorzaken. Het lichaam verweert zich hiertegen m.b.v. een dynamisch 
afweersysteem (immuun systeem) bestaande uit makrofagen, lymfocyten en granulocyten. De 
doelmatigheid van dit afweersysteem wordt vergroot door lymfocyten die continue 
recirculeren van bloed naar (lymfoide) organen, en via lymfe weer terug naar het bloed. Door 
deze recirculatie wordt voor lymfocyten de kans vergroot om in contact te komen met 
antigenen en bestaat er voor lymfocyten de mogelijkheid om zich naar specifieke plaatsen in 
het lichaam te verspreiden. Dit proces van recirculatie wordt nauwkeurig gereguleerd door 
moleculen op het oppervlak van lymfocyten (adhesie moleculen), die specifiek kunnen binden 
aan moleculen aanwezig op het endotheel van bloedvaten. Lymfocyten die na aanmaak in het 
beenmerg nog niet in contact zijn gekomen met een antigeen ('naieve' lymfocyten) bezitten 
adhesie moleculen die verspreiding in het hele lichaam mogelijk maakt. Zodra echter de 
lymfocyt wordt geactiveerd door een antigeen, veranderd de expressie van de adhesie 
moleculen met als gevolg dat de verspreiding van de lymfocyt wordt beperkt tot dat orgaan 
waar de antigeen activatie plaats vond. De adhesie moleculen die via dit mechanisme selectief 
tot expressie worden gebracht ('homing receptoren') zorgen via binding aan gespecialiseerd 
endotheel in de organen, voor een weefsel-specifieke verspreiding van lymfocyten. 

Non-Hodgkin's lymfomen vormen een heterogene groep van kwaadaardige tumoren van 
lymfocyten. Verondersteld wordt dat in de ontwikkeling van een lymfocyt, door bijvoorbeeld 
genetische schade, een blokkade van verdere differentiatie optreedt, waarna deze cel door 
ongecontroleerde groei een tumor kan vormen. Deze tumoren kunnen behalve in de lymfoide 
organen en het perifere bloed, ook voorkomen in niet-lymfoide organen, waaronder de 
slijmvliezen van het spijsverteringskanaal en de huid. Het verspreidingspatroon van non-
Hodgkin's lymfomen is in het begin stadium van de ziekte vaak overeenkomstig het migratie 
patroon van de veronderstelde niet-kwaadaardige tegenhanger van de tumorcel. Dit suggereert 
dat de moleculen die normaal de verspreiding van lymfocyten reguleren in deze lymfomen 
nog steeds functioneel zijn. 

In dit proefschrift is de rol van adhesie moleculen in de verspreiding van non-Hodgkin's 
lymfomen onderzocht. 

Bij migratie van lymfocyten naar de slijmvliezen van het maag-darm kanaal speelt 
interactie van het integrine a4ß7, aanwezig op lymfocyten, met MAdCAM-1, selectief 
aanwezig op het endotheel van de bloedvaatjes in de slijmvliezen, een belangrijke rol. In het 
perifere bloed kan door expressie van a4ß7 een subgroep van lymfocyten worden 
gekarakteriseerd die selectief naar het maag-darm kanaal migreert. Maligne lymfomatoide 
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polyposis (MLP) is een mantel cel lymfoom gelocaliseerd in het maag-darm kanaal met 
endoscopisch het beeld van multipele poliepen. De uitbreiding van de tumor in de 
slijmvliezen suggereert een rol voor adhesie moleculen in de verspreiding. In hoofdstuk 2 is 
de expressie van het integrine a4ß7 onderzocht in MLP en vergeleken met een groep mantel 
cel lymfomen gelocaliseerd in lymfklieren. In tegenstelling tot de mantel cel lymfomen 
gelocaliseerd in de lymfklieren toonden alle MLP's expressie van a4ß7, wat wijst op een rol 
voor dit integrine in het opvallende verspreidingspatroon van deze tumor. 

In hoofdstuk 3 is de expressie van a4ß7 onderzocht in een panel van verschillende B- en T-
cel non-Hodgkin's lymfomen. In deze studie kwam a4ß7 vooral tot expressie op de maligne 
lymfomen die geassocieerd zijn aan het lymfoide weefsel van het slijmvlies van het maag
darm kanaal. Verder kon a4ß7 worden aangetoond op de lymfocyten afkomstig van de lamina 
propria, terwijl de intra-epitheliale cellen negatief waren. Deze bevindingen wijzen op een 
belangrijke rol voor a4ß7 in de verspreiding van aan de slijmvliezen gerelateerde non-
Hodgkin's lymfomen. 

Pagetoide reticulose is een zeldzame vorm van een cutaan T-cel lymfoom, dat wordt 
gekenmerkt door een opvallende localisatie van tumorcellen in de epidermis. Op de 
tumorcellen van een patient met pagetoide reticulose, zoals besproken in hoofdstuk 4, vormen 
de aanwezigheid van de adhesie moleculen 'cutaneous lymphocyte antigen' (CLA) en aEß7 

een verklaring voor het opmerkelijke groeipatroon. CLA geeft migratie naar de huid door 
binding aan E-selectine aanwezig op de dermale vaatjes, en aEß7 speelt een rol bij de 
localisatie van de tumorcellen in de epidermis door binding aan E-cadherin, aanwezig op de 
epitheelcellen. 

In hoofdstuk 5 en 6 wordt de expressie van CD44 beschreven op diffuus grootcellige B-cel 
lymfomen. Als deze lymfomen primair gelocaliseerd zijn in de lymfklier (primair nodaal) is 
de expressie van CD44s en CD44v6 gecorreleerd aan tumor verspreiding. In patiënten met 
stadium I primair nodale grootcellige B-cel lymfomen had CD44s expressie een voorspellende 
waarde voor overleving, onafhankelijk van de klinische parameters die gebruikt worden in de 
Internationale Prognostische Index (IPI). Toevoegen van CD44s expressie aan de IPI 
parameter 'stadium' verbeterd de differentiatie tussen de overlevingscurves van de risico 
groepen voor nodale grootcellige B-cel lymfomen. Deze bevindingen tonen aan dat CD44s 
expressie een risicofactor is voor overleving, voor patiënten met een primair nodaal 
grootcellig B-cel lymfoom. De resultaten van de studie beschreven in hoofdstuk 6 suggereren 
dat locale therapie voor patiënten met stadium I grootcellige B-cel lymfomen mogelijk 
voldoende is. 

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de huidige inzichten in de rol van adhesie 
moleculen in lymfoom verspreiding. 

De resultaten van deze onderzoeken tonen aan dat het verspreidingspatroon van non-
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Hodgkin's lymfomen verklaard kan worden door de expressie van specifieke adhesie 

moleculen. 
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